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Tisztelt vásárlóink,
Bemutatjuk Önöknek új termékkatalógusunkat, amely-
ben játszóelemeink és szerkezeteink felépítésének, felú-
jításának vagy kiegészítésének teljes kínálatát találják. 
Egyúttal szeretnénk megköszönni az elmúlt években kinyil-
vánított érdeklődésüket termékeink iránt.

Tavaly bemutattuk Önöknek a háromoldalú, hatoldalú és 
a kombinált szerkezeteket. Idén újdonságként elkészítet-
tük Önöknek a Workout elemek és összeállítások széles 
skáláját.

A Street Workout megfelelő lehetőség azok számára, 
akik nem szívesen járnak edzőtermekbe, előnyben 
részesítik a friss levegőn végzett mozgást. Az edzés a 
saját testsúllyal végzett gyakorlatok elvén alapszik, ami 
nagyban hozzájárul a fizikai erőnlét javításához.

Cégünk fő feladata a megbízhatóság, a pontosság és a kiváló minőségű szolgáltatásnyújtás.. 
Cégünk jó hírneve az ügyfeleinkkel való tisztességes és megbízható tárgyaláson alapul. 
Koncepciónk:  a minőségi színvonalon végzett szakmai munka = elégedett és visszatérő vásárló.

Örülünk az együttműködésnek, és bízunk az önök elégedettségében.

BEKEZDÉS

Bővebb információk és a játékelemek, valamint az  
alaprajzok részletes leírása, az újdo nságok, akciós 
ajánlatok, stb. a weboldalunkon találhatók 

www.jatszoterek-bonita.hu.

Miért éppen a mi 

játszótereink?
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●  A játékelemek és szerkezetek szállítása és csomagolása, a cégünk által történő telepítés, szerelés esetén, egész
     Magyarország területén INGEYENES!
●  Termékeinkhez minimális karbantartás szükséges.
●  Univerzális és jól variálható összeállítások.
●  A játékelemek a lehető legjobb minőségű alapanyagokból készülnek, és úgy dimenzionáltak, hogy biztosítsuk azok 

maximális élettartamát.
●  Már a játékelemek tervezése során is a gyermekek biztonságát helyezzük előtérbe .
●  Minőségi műhelyi kidolgozás.
●  A szerelési munkafolyamatokat  szakemberekből és műszakilag képzett munkatársakból álló csoportok végzik.
●  Az alacsonyabb, max. 1 m magasságú emelvényekkel rendelkező összeállítások nem igényelnek költséges

ütéstompító burkolatot (kavics, gumi, öntött gumi, stb.).
●  A teljesen fémből készült játékelemek alig igényelnek karbantartást.



BEKEZDÉS

Játékszerkezetek
A játszóterek aktív szórakozást kínálnak a gyermekeknek, 
és egyben fejlesztik alapvető mozgáskészségüket. 
Megépíthetők bármilyen típusú iskolákban, pihenőzónákban, 
üdülőközpontokban, lakótelepeken, strandokon és családi 
házak kertjeiben. A játszóterek a befektető elképzelései alap-
ján állíthatók össze, tekintettel az adott terület nagyságára, a 
jövőbeni felhasználók életkorára, stb.

A gyermek fejlődése
A játszóterek nagy hatást gyakorolnak a gyermekek fe-
jlődésére óvodáskorban és iskoláskorban is. Gazdagítják a 
gyermekek életét, fejlesztik mozgáskészségüket és egyben 
segítik őket a társadalmi kapcsolatok létrehozásában,  nem 
csupán kortársaikkal, hanem különböző életkorú gyerme-
kekkel is. Megfigyelhetik és utánozhatják az idősebbeket és 

taníthatják, tanácsot adhatnak a kisebbeknek. A játszóterek 
már néhány évtizede szerves részei a községeknek és 
városoknak, ahol a gyermekek szabadidős tevékenységeihez 
használják azokat.

A játszóterek funkciója, feladata
A játszóterek funkciója olyan mozgáskészségek fejlesztését 
is magában foglalja, mint a kitartás, az akadályok leküzdésére 
való törekvés, a többiekhez való felzárkózási vágy, a félelem 
legyőzése. Fejlesztik a gyorsaságot, erőnlétet és a mozgéko-
nyságot, pozitív viszonyt alakítanak ki a mozgás felé és ezzel 
megalapozzák a további sportos fejlődés alapjait. Nem kevés-
bé fontos az egészséges önbizalom kialakítása is, valamint a 
gyermek azon igyekezete, hogy kitűnjön a társai közül, hogy 
megnyilatkozzon a társai előtt, hogy másokat valamiben 
legyőzzön és mindezt a csoporton belüli mozgáskészségek 
keretében.

A játszóterek a fi-
atal szervezetre 
egyértelműen pozitív 
hatást gyakorolnak.
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BEKEZDÉS

A játszóeszközök an-
yagainak megoldásai

A csúszdák laminátból 
készülnek, piros, sárga, zöld 
és kék színben.

A formázott részeket teljesen festett extrudált poli-
etilén (HDPE) lapokból készítik, mely törhetetlen, UV 
álló és megőrzi telt és élénk színét.

Az ülőke általában gumiból készül acél merevítéssel és alumínium szerkezettel. A BABY 1 ülőke többszálú kötélből 
készül acél merevítéssel, Polyfix rendszerű műanyag kapcsokkal összekapcsolva.  A BABY 2 ülőke alumínium betétet 
tartalmazó sodronykötélből készül. A Fészek típusú ülőke kerete acélból van, polipropilén kötelekkel átszőve. A 
belseje kötelekből fonott, préselt alumínium végekkel.

Többágú kötelek acélbetéttel és polipropilén 
borítással, 16 mm átmérővel. Kék, piros, sárga és 
zöld színkivitelben.

Az alap gerendák 100x100 mm ragasztott 
hasábokból (a fa részek felületi kezelése a mély 
impregnálásban és a három rétegen történő  
felső lazúr lakkozásban rejlik, megfelelnek az 
EN 71/3 szabványnak – biztonságos a gyermek 
játékokhoz) vagy 100x100 mm szerkezeti acélból 
készülnek (korrózió biztos cinkbevonatú felületi 
kezeléssel, ami által biztosított a játékelemek 
hosszú élettertama és KOMAXIT  égetett por-
festék bevonattal RAL árnyalattal).

A hálók kapcsolóelemei 
színes Polyfix poliamid 
rendszerből készülnek.

A kúp alakú tetőzet sztenderd kivitel-
ben piros színre festett üvegszövetből 
(epoxi típusú gyantarendszerrel).

4



BEKEZDÉS

Az összes játékelemet a hosszú élettartam és a vandalizmus elleni 
ellenállóképesség figyelembevételével terveztük.  A játszóterek beren-
dezéseire vonatkozó biztonsági kivitelezési követelményeket az ČSN 
EN 1176 sz. európai szabvány határozza meg. Minden termék megfelel 
ezeknek a követelményeknek, amit  a TÜV SÜD Czech s.r.o. elbíráló sze-
rvezet tanúsít. Minden beszállított játékelemhez csatoljuk a rá vonat-
kozó igazoló tanúsítványt.

A fogantyúk, a korlátok belső része, a biz-
tonsági rudak stb. acélból készülnek, égetett 
porfesték (Komaxit) felületkezeléssel.

A függőleges oszlopok fedelei acélból készül-
nek, horganyzottak és piros színre vannak 
festve.

A hinták felfüggesztései a robusztus 
acél szerkezet rozsdamentes öntvény 
elemei, beágyazott csapággyal az 
egyszerű mozgás érdekében. A “fészek” 
formánál ráadásul ez a felfüggesztés 
többirányú.

FÉSZEKHINTA

BABY 2

NORMAL

BABY 1

Az emelvények általában 18 mm 
vastag kültéri használatra szánt, 
vízálló furnérból készülnek, csúszás-
gátló felületkezeléssel. Az ügyfél 
külön kérése esetén  HDPE anyagból 
is elkészíthető.

A rögzítő elemek tüzi 
horganyzással felület-
kezelt acélból készülnek.

Az előre elkészített lyukakban 
lévő betonlábak megfelelnek a 
szabvány kivitelezési követ-
elményeinek.

A hinták tartórúdjai acélprofilokból 
készülnek, tüzi horganyzással felület-
kezeltek.

Az „A“ alakú tetőzet sztenderd kivitelben 
külső környezethez alkalmazkodó vízálló 
furnérlemezből, vagy a vásárló kérésére 
HDPE törhetetlen műanyagból készül.
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BEKEZDÉS

Magyarázatok

Fa 
Az alap gerendák 100x100 mm 
ragasztott hasábokból készül-
nek.

A szabadesés magassága 1,5 m 
Az  így  jelölt elemekhez a szabvány alapján 
ütéscsillapító tulajdonságokkal rendelkező 
réteg kialakítása szükséges, a feltüntetett 
kritikus esésmagasság alapján.

1,5 m

A gyep az esztétikai hatáson kívül hasznos es-
éstompítással összefüggő tulajdonságokkal is ren-
delkezik. A tapasztalatokból kiderül, hogy a megfelelő 
karbantartás általában hatékony az 1 m-nél alacson-
yabb esési magasságok esetében és tesztelés nélkül 
használható.
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A gyermek korhatára 
A számok azt a legalacsonyabb 
korhatárt jelentik, amelyhez az 
elemet tervezték.
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BEKEZDÉS

A játékelemek kivitelezése

A játékösszeállításokat kétféle kivitelben szállítjuk, az ČSN 
EN 1177 szabvány szerint az ütéscsillapító felületre vonat-
kozó követelmények függvényében. E szabvány az 1 m-nél 
magasabb esési magassággal rendelkező elemek esetében 
kötelező érvényű, elvégzett tesztekkel bizonyított garantált 
ütéscsillapítási tulajdonságokkal rendelkező felületeknél.

A játékelemek megegyező komponenseinek szerkezeti kivi-
telezésében levő különbségek áttekintése az ütéscsillapítási 
követelményekkel rendelkező sztenderd esési magasságoknál 
és az 1 m-re csökkentett esésmagasságoknál.

Az 1 m-nél kisebb esési magasságokkal rendelkező játékele-
meknél az esési felületet akár gyep is alkothatja.

A max. 1 m esési magassággal rendelkező elemek óriási 
előnye, hogy nincs szükség anyagilag költséges ütéscsillapító 
burkolat kialakítására ömlesztett vagy szintetikus anyagból, 
mint pl. (kavics vagy gumi), hanem elegendő a gyepfelület is, 
amivel jelentős pénzeszközök takaríthatók meg.

FÜGGŐLEGES MÁSZÓHÁLÓ

CSÚSZDA

A szabadesés magassága 1 m 
Az így jelölt termékek esetében eleg-
endő a gyepfelület is.

Acél 
Az alap gerendák 100x100 mm 
szerkezeti acélból készülnek.

1 m
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BEKEZDÉS

Általános termékinformáció

A berendezés rendeltetése:  
●  A játék rendszerek 3-tól 14 éves korig ajánlottak. 
●  A játékelemeket az ČSN EN 1176 szabvány alapján szerkesztettük meg, mely meghatározza a játszótéri  

berendezések és az egyes elemek szerkezeti követelményeit, tekintettel azok biztonságos üzemeltetésére és a 
komolyabb sérülések kialakulási kockázatának csökkentésére..

●  A Workout elemek és összeállítások 15 éven felüli személyek számára ajánlottak.
●  Minden egyes Workout elem és összeállítás a ČSN EN 16630 szabványnak megfelelően készül, mely a felnőt

tek részére készült kültéri fitness berendezések feltételeit határozza meg. Ez tartalmazza az általános biztonsá-
gi követelményeket, ellenőrzéseket, karbantartást és a vizsgálati módszereket.

●  A játékelemeket hosszú élettartamra és a vandalizmussal szembeni ellenállóképességre dimenzionáltuk.

A tartószerkezetek anyaga:   
● A fa szerkezetek sztenderd kivitelben, ragasztott lapokból készülnek. Ez a megoldás a maximális lehetséges 

védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült ter
mékeknél.

●  A fémszerkezetek szerkezeti acélból készülnek (100 x 100 mm fém profil), amelyek, hogy a rozsdásodást tel
       jesen kizárjuk, horganyzási felületkezelést kapnak. Ezzel a kezeléssel és az égetett KOMAXIT porfesték
       bevonattal (RAL színskála szerint), jelentősen meghosszabítjuk a játékeszközök élettartamát. 
●  Az összekötő alkatrész a maximális biztonság és élettartam figyelembevételével készül. 
●  A tartóelemek horgonyai acélból készülnek és tüzi horganyzással védettek a korrózió ellen. A játékelemhez 

csavarokkal rögzített horgonyok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a 
földdel.

A játékelemek anyagai:
●  Az alapvető elemeket acélcsövek és profilok alkotják. 
●  A köteles és hálós elemek többszálas, acélbetétes kötélből készülnek, alumínium vagy műanyag csatlakozásokkal.
●  Az ülőfelületek vízálló furnérból, vagy rendkívül jó minőségű műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett poli  

etilén) készülnek, amiket nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenállás, UV-álló képesség és főleg  
biztonság jellemez. Mivel nem törékeny, a gyerekeket nem fenyegeti az éles letört részek általi sérülés veszélye.

Felületkezelés:
●  A farészek felületkezelése a mély impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkal

mazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).
●  A fém elemeket a korrózióval szemben tüzi horganyzással, esetleg égetett komaxit festékkel védjük, RAL szín

skála alapján.

Terméktámogatás és szerviz:  
●  A pótelemek beszállítása a garancia ideje alatt és garancián túli időben, természetesen a cégünk által biztosított.  
●  A játékelemek certifikációi a végső számla megtérítése után kerülnek átadásra.

Mivel termékeinket folyamatosan korszerűsítjük és fejlesztjük, egyes játékelemek és összeállítások megjelenítése 
vagy fényképe az adott pillanatban nem biztos, hogy azonos a valós termékkel, attól némileg eltérhet. Ehhez 
hasonlóan a termékek színkivitelezése is változhat. A termékek színbeli kivitelezése változtatható, ezért a kataló-
gusunkban megjelenő összes termék technikai és megjelenési változtatására jogot formálunk.
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BEKEZDÉS

ANTIVANDAL program

A teljes fémszerkezetű Universal konstrukciókról és elemekről van szó, melyek különbözőkép-
pen kombinálhatók. A feltüntetett elemek és konstrukciók rendkívül jó minőségű anyagokból 
készülnek, melyek maximális élettartamot és az árhoz viszonyítva a lehető legjobb minőséget 
nyújtják, ami azonban nem az egyetlen alapja az  ANTIVANDAL programnak.

A teljes fémszerkezetű játékelemek és konstrukciók minimális karbantartást igényelnek, felújító 
festés nem szükséges, erősek, stabilak, színtartóak és ellenállóak az időjárási hatásokkal szem-
ben.

Az említett konstrukciók és elemek legfontosabb vandalizmussal szembeni előnye az el-
lenállóképesség.  Az egyes komponensek kemények, csak nagyon nehezen rongálhatóak és  
maximális terhelést viselnek a törés vagy meghajlás veszélye nélkül. Éppen ezért még abban az 
esetben is nagyon nehezen sérülnek, ha azt nem a rendeltetés szerinti személyek használják, 
nem megfelelő terheléssel.  

Az ANTIVANDAL program nem csupán azokon a helyeken telepíthető ahol a rendeltetése szer-
inti személyek használják, hanem ott is, ahol fennállhat a játszótér megrongálásának veszélye.
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BEKEZDÉS

Kulcsrakész
játszóterek
beszállítása

Látványterv a 
konzultáció során

A megvalósítás befejezése 
a munka átadása után
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Előzetes konzultáció az ügyfélnél
Kereskedelmi képviselőink szívesen látogatnak el Önhöz és 
segítenek megtalálni az optimális megoldást, az Ön elkép-
zeléseit, területi és anyagi lehetőségeit figyelembe véve és 
mindezt  INGYENESEN.

Játszóterek méretre történő tervezése
Kidolgozzuk a jövőbeli játszóterének területi látványtervét, 

beleértve a védett zónákat és az esetleges eséstompító 
felületeket is, szintén INGYENESEN.

Ingyenes szállítás
A játszóelemek és szerkezetek szállítása, a cégünk által 
történő szerelés esetén, egész Magyarország területén  IN-
GYENES!

Szerelés az ügyfélnél
Javasoljuk a cégünk által végzett szerelés megrendelését, mi-
vel munkatársaink szakképzettek, így a megfelelő minőség-
ben elvégzett munka és a teljes garancia biztosított.
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MÉRLEGHINTÁK
A mérleghintákat (kétszemélyes/négyszemélyes) fa és fém kombinációban vagy tiszta fém kivi-
telben gyártjuk. A hinták egyszerű típusáról van szó, mely nem csupán a gyermekek szórakozását 
szolgálja, hanem részlegesen fejleszti az erőt és a koordinációt, de elsősorban erősíti a gyermekek 
közötti együttműködést és a kapcsolatteremtést.



3+ MÉRLEGHINTÁK1 m
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Két férőhelyes rugós mérleghinta VH200

www.jatszoterek-bonita.hu

Négy férőhelyes rugós mérleghinta VH400

Színe: Színe: 

Mérleghinta két férőhelyes VH201 Mérleghinta négy férőhelyes VH401

Színe: Színe: 

Két férőhelyes rugós mérleghinta VH102

Színe: Színe: 

Egy férőhelyes rugós mérleghinta VH101



LÁNCOS HINTÁK
Fa és acél szerkezetű láncos hintákat kínálunk. A hordó gerendák 100x100 mm ragasztott 
hasábokból és szerkezeti acélból készülnek. Három féle ülőke közül lehet választani: Normal, 
Fészek vagy Baby.



3+ LÁNCOS HINTÁK1 m 1,5 m
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Láncos hinta RH101

Láncos hinta csúszdával RH115 

Fészekhinta RH117

Láncos dupla hinta RH202

Láncos hármas hinta RH301

Láncos hinta RH102

Fészekhinta MINI RH116

Láncos dupla hinta RH201

Láncos dupla hinta csúszdával RH215

Láncos hármas hinta RH302

www.jatszoterek-bonita.hu

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 



3+ LÁNCOS HINTÁK1 m 1,5 m

Láncos hármas hinta RH303

Láncos négyes hinta RH402

BABY ülőke SB002

Hintacsukló HZ001 
(Baby és Normal ülőkékhez)

Láncos négyes hinta RH401

BABY ülőke SB001

Fészekhinta kosár SH201

Hintacsukló HZ002
(Fészekhinta kosárhoz)
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Színe: Színe: 

Színe: 



LÁNCOS HINTÁK
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MÁSZÓ ÉS 
EGYENSÚLYFEJLESZ-
TŐ ELEMEK
A mászóelemek közé elsősorban a mászó szerkezetek és a mászófalak tartoznak. A mászó sze-
rkezetek elsősorban a készségek és erő fejlesztését támogatják, hogy a gyermekek képesek 
legyenek a mozgás tevékenységet más, kevésbé megszokott környezetben is megvalósítani és 
egyben a gyermeket teljesítmény-nyújtásra serkentik. Az egyes elemek a gyermekeknél fejlesztik 
a kondíciós, koordinációs és a térbeli tájékozódási képességet. Az egyensúlyfejlesztő elemeknél, 
mint például a gerenda, hasonló a helyzet, csupán nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyensúly fe-
jlesztésére, amikor a gyermek túlteljesíti saját magát és játékosan fejleszti a szabad tulajdonságait 
(pl. kitartás, felelősség, önuralom, önállóság és céltudatosság). 
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3+ MÁSZÓ ÉS EGYENSÚLYFEJLESZTŐ ELEMEK2 m

Mászó összeállítás SS301

Mászó összeállítás SS304

Mászó összeállítás SS405

Mászó összeállítás SS408

Mászó összeállítás SS601

Mászó összeállítás SS302

Mászó összeállítás SS305

Mászó összeállítás SS406

Mászó összeállítás SS409

Mászó összeállítás SS602

Mászó összeállítás SS303

Mászó összeállítás SS306

Mászó összeállítás SS407

Mászó összeállítás SS501

Mászó összeállítás SS603

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 



3+ MÁSZÓ ÉS EGYENSÚLYFEJLESZTŐ ELEMEK2 m

Mászó összeállítás SS604

Mászó összeállítás SS101

Mászó összeállítás SS311

Mászó összeállítás SS309

Mászófal LS201

Mászó összeállítás SS901

Mászó összeállítás SS102

Mászó összeállítás SS503

Mászó összeállítás SS502

Mászófal LS301

Mászó összeállítás SS902

Mászó összeállítás SS310

Mászó összeállítás SS504

Mászó összeállítás SS701

Mászófal LS401

20 www.jatszoterek-bonita.hu

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: Színe: Színe: 

Színe: Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 



3+ MÁSZÓ ÉS EGYENSÚLYFEJLESZTŐ ELEMEK2 m
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Mászófal LS202

Korlát BR101

Hármas nyújtó HR301

Hármas gerenda
KL301

Kötélhíd LL102

Mászófal LS302

Nyújtó HR101 

Gerenda KL101 

Rugós gerenda
KL102

Lánchíd RL101

Mászófal LS402

Kettős nyújtó HR201

Dupla gerenda
KL201

Kötélhíd LL101

Lánchíd RL102

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

kétoldalú kétoldalú kétoldalú



ALAGUTAK
A mászó alagutak a játszóterek további élénkítő elemei, elsősorban az alakjuknak a változatos, tar-
ka formatervezésnek köszönhetően, műanyag mászó alagutak, kötelek és hidak kombinációjában. 
A játszóterek kiváló alkotóelemei, melyek fejlesztik a gyermek készségeit, mint a mászás, csúszás, 
kúszás és egyben fejlesztik a korlátozott zárt térben való jobb tájékozódási képességeiket.



3+ ALAGUTAK
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1 m

Kutyus PP011

Kutyus PP031

Alagút PP012

Alagút PP032

Mozdony MA100

Kutyus PP021

Kutyus PP041

Alagút PP022

Alagút PP042

Mozdony MA200

Színe: Színe: 



3+ ALAGUTAK

Vagon VA100

Dupla vagon VA200

Vonat VL100

Házikó DO100

Házikó DO102

Vagon VA102

Dupla vagon VA202

Vonat VL200

Házikó DO101

Házikó DO103
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Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

1 m



3+ ALAGUTAK
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1 m

Házikó DO200

Házikó DO202

Házikó DO300

Házikó DO302

Padló kerettel 1 x 1 m PD010

Házikó DO201

Házikó DO203

Házikó DO301

Házikó DO303

Padló kerettel 2 x 1 m PD020

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 



KÖRHINTÁK
A körhinták közkedveltsége az egyszerűségükben rejlik, ezért a gyermekek számára könnyen 
használhatóak. Ez az elem nem statikus, ezért hatékonyan hozzájárul a gyermekek mozgástevéke-
nységének magasabb fokozatához és ezáltal erejük és szabad kapacitásuk, illetve a fegyelem, vala-
mint a másokkal szembeni figyelmesség fejlesztéséhez. Két típusú körhintát kínálunk, ülőhelyes és 
állóhelyes körhintát.



3+ KÖRHINTÁK

Állóhelyes körhinta 
KO071

Ø 1,4 m

Ø 1,4 m

Ø 1,8 m

Ø 1,8 m

Állóhelyes körhinta 
KO142

Ülőhelyes körhinta 
KO140

Kötél körhinta
KO251

Kötél körhinta 
KO253

Állóhelyes körhinta 
KO072

Állóhelyes körhinta 
KO182

Ülőhelyes körhinta
KO180

Kötél körhinta
KO252

27 www.jatszoterek-bonita.hu

1 m



RUGÓS HINTÁK
Rugós hintan können im freien Raum auf einem Spielplatz einzeln installiert werden. Rugós hintan 
sind auch für die kleinsten Kinder geeignet. Es gibt ein umfassendes Angebot an Kinderwippen mit 
verschiedenen Motiven, die aus hochwertigem Werkstoff hergestellt werden und lange Lebens-
dauer garantieren. Der Körper besteht nicht aus witterungsbeständigem Sperrholz, sondern aus 
hochwertigem Kunststoff (Polyethylen), der sich durch hohe Farbbeständigkeit, Kratzfestigkeit, 
UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit auszeichnet, weil er bruchfest ist und dadurch keine 
Verletzungsgefahr für Kinder droht. Die Wippfeder besteht aus Spezialfederdraht und ist mit Pul-
verbeschichtung Komaxit behandelt.



HOUPADLA NA PRUŽINĚ

Gumitégla rugós hinta alá BP001

Rugós hinta - MOTORR HP030

Rugós hinta - AUTÓ HP050

Rugós hinta - ELEFÁNT HP060

Rugós hinta - NÉGYLEVELŰ 
LÓHERE HP100

Rugós hinta -LOVACSKA 
HP010

Egy férőhelyes rugós mérlegh-
inta VH101

Rugós hinta - AUTÓ HP050

Rugós hinta - DELFIN HP070

Rugós tányér HP110

Rugós hinta - KUTYUS HP020

Két férőhelyes rugós mérlegh-
inta VH102

Rugós hinta - AUTÓ HP050

Rugós hinta - ELEFÁNT HP060

Rugós hinta - MEDVE HP080
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3+ 1 m3+ RUGÓS HINTÁK1 m

Színe: Színe: 



KÖTÉLPIRAMISOK
A kötélhálóból épített tornyok a legkedveltebb játszótéri elemek közé tartoznak. Kötél játékele-
mek és piramisok széles választéka minőségi műhelyi kivitelezésben. Viszonylag kis területen biz-
tosítják a a mozgás fejlesztését, a felső és alsó végtagok mozgásának koordinációját, a szükséges 
vizuális ellenőrzéssel. Segítik az olyan készségek és képességek fejlesztését, mint az egyensúly 
megtartása, ügyesség, kitartás és erő gyakorlása. Különböző típusú és nagyságú kötélpiramisokat 
kínálunk. A választás az elhelyezési terület adottságaitól függ, hogy a biztonságos használatuk 
biztosított legyen.



KÖTÉLPIRAMISOK
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3+ 1 m 1,5 m

Kötélpiramis PY620

Kötélpiramis PY825

Kötélpiramis PY635

Kötélpiramis PY621

Kötélpiramis PY630

Kötélpiramis PY835

Kötélpiramis PY625

Kötélpiramis PY830

Kötélpiramis PY640

2 m magas, 6 merevítő zárral

2,5 m magas, 8 merevítő zárral

3,5 m magas, 6 merevítő zárral

2 m magas, 6 merevítő zárral,
védőháló nélkül

3 m magas, 6 merevítő zárral

3,5 m magas, 8 merevítő zárral

2,5 m magas,  6 merevítő zárral

3 m magas, 8 merevítő zárral

4 m magas, 6 merevítő zárral



3+ KÖTÉLPIRAMISOK1 m

Kötélpiramis PY840

Kötélpiramis PY850 (v. p. 1 m) / (v. p. 1,5 m)

Dupla kötélpiramis PY144

Kötélpiramis PY845 (v. p. 1 m) / (v. p. 1,5 m)

Kötélpiramis PY855 (v. p. 1 m) / (v. p. 1,5 m)

Négyes kötélpiramis PY164
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4 m magas, 8 merevítő zárral

5 m magas, 8 merevítő zárral

4 m magas, 14 merevítő zárral

4,5 m magas, 8 merevítő zárral

5,5 m magas, 8 merevítő zárral

4 m magas, 16 merevítő zárral



KÖTÉLPIRAMISOK
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EGYENSÚLYFEJLESZ-
TŐ KÖTÉLELEMEK
Az egyensúlyfejlesztő kötélelemek olyan készségeket fejlesztenek, mint a kúszás és a mászás. 
Segítik az egyensúly, koordinációs és erőképességek fejlesztését, a térben való tájékozódást. Az 
egyensúlyfejlesztő kötélelemek 3 éves kortól használhatók. Az egyes elemek kombinálhatók is és 
1 m magasságig nem szükséges ütéscsillapító réteg kialakítása, elegendő a füves felület is.



Kötélháló LP010

Kötéllétra LP030

Kapaszkodó kötél LP050

Bátorságpróba kötélpálya LP201

Átlépő kötél LP020

Egyensúlyozó kötél LP040

“V” alakú kötél  LP060

Bátorságpróba kötélpálya LP301

3+ EGYENSÚLYFEJLESZTŐ KÖTÉLELEMEK
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1 m

Kötél körhinta KO251 Kötél körhinta KO252 Kötél körhinta KO253

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 



EGYENSÚLYFEJLESZTŐ KÖTÉLELEMEK

Bátorságpróba kötélpálya LP401

Kötélhajó 
LP150

Kötélhajó 
LP170

Ügyességi pálya 
SD113

Ügyességi pálya 
SD101

Kötélrámpa kétoldali LP140

Kötélhajó 
LP160

Ügyességi pálya 
SD111

Ügyességi pálya 
SD104

Ügyességi pálya 
SD102
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Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

3+ 1 m 1,5 m



EGYENSÚLYFEJLESZTŐ KÖTÉLELEMEK
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KÖTÉLPÁLYÁK
A kötélpályák azon szórakoztató játékelemek közé tartoznak, melyek hosszúságuk és szélességük 
arányának alapján, leginkább a keskeny és hosszú felületen érvényesülnek. A kötélpályákon a 
csúszás kinetikus energiája érvényesül, ezért nem szükséges nagyobb erő kifejtése. A kötélpálya 
magasabban lévő részétől az alacsonyabban lévő része felé történő szokatlan megszakítás nélküli 
csúszás nagy kedvenc a gyerekek között és számukra a hagyományos játékelemek (pl. hinták, 
körhinták) használatától teljesen eltérő mozgásmódot kínál.



Kötélpálya oszlopos LD010

Kötélpálya “A” formájú LD020

Indító dobogó kötélpályához NP001
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KÖTÉLPÁLYÁK3+ 1 m



CSÚSZDÁK
A csúszdák elhelyezhetők önállóan (létrával) vagy játszótér szerkezetek részeként is. 
Csúszdáinkat több színben (kék, sárga, piros, zöld) és méretben kínáljuk. A csúszda a játszóterek 
egyik legkeresettebb eleme.
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CSÚSZDÁK3+ 1 m 1,5 m

Csúszda létrával KZ100

Csúszda SK001

Csúszda SK001

Csúszda SK001

Csúszda SK001

Csúszda SK001

Színe: 



KALANDVÁRAK 
UNIVERSAL
A vár szerkezetek aktív szórakozást kínálnak a gyermekenek és egyben fejlesztik az alapfokú 
mozgáskészségüket. Telepíthetők iskolákban, pihenő zónákban, üdülési központokban, lakótele-
peken, fürdőhelyeken és akár családi házak kertjeiben. A szerkezetek a vásárló kérései alapján 
állíthatók össze, például az adott terület nagyságának alapján, a felhasználó személyek korát tekin-
tetbe véve, stb. Az ütéscsillapító réteg kialakítását figyelembe véve a vár szerkezeteket két féle 
kivitelben kínáljuk. Az alacsony emelvényű szerkezetek nagy előnye, hogy a szabványnak megfele-
lően nem kell alájuk plussz költséggel járó ütéscsillapító réteget kialakítani (gumitégla, gyöngykav-
ics), egyszerűen füves felületre telepíthetők.



KALANDVÁRAK UNIVERSAL
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3+ 1 m 1,5 m

UNIVERSAL 3U105

UNIVERSAL 4U112

UNIVERSAL 4U121

UNIVERSAL 4U129

UNIVERSAL 6U105

UNIVERSAL 4U105

UNIVERSAL 4U118

UNIVERSAL 4U124

UNIVERSAL 4U138

UNIVERSAL 6U119

UNIVERSAL 4U108

UNIVERSAL 4U119

UNIVERSAL 4U125

UNIVERSAL 4U151

UNIVERSAL 6U123

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 
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3+ 1 m 1,5 m

UNIVERSAL 4U202

UNIVERSAL 4U205

UNIVERSAL 4U230

UNIVERSAL 4U238

UNIVERSAL 6U206

UNIVERSAL 4U203

UNIVERSAL 4U225

UNIVERSAL 4U231

UNIVERSAL 4U251

UNIVERSAL 6U220

UNIVERSAL 4U204

UNIVERSAL 4U227

UNIVERSAL 4U232

UNIVERSAL 4U240

UNIVERSAL 6U236

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

KALANDVÁRAK UNIVERSAL
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3+ 1 m 1,5 m

UNIVERSAL 4U305

UNIVERSAL 4U307

UNIVERSAL 6U305

UNIVERSAL 4U410

UNIVERSAL 4U306

UNIVERSAL 4U315

UNIVERSAL 6U306

UNIVERSAL 4U412

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

KALANDVÁRAK UNIVERSAL
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3+ 1 m 1,5 m

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

UNIVERSAL 4U505

UNIVERSAL 4U142

UNIVERSAL 4U602

UNIVERSAL 4U710

UNIVERSAL 4U601

UNIVERSAL 4U603

KALANDVÁRAK UNIVERSAL
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KALANDVÁRAK UNIVERSAL



JÁTSZÓTEREK 
KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI
Ha szeretné kiegészíteni a játszótér egyes szerkezeteit vagy elemeit, esetleg más módon szeretné 
gazdagítani az eddig kihasználatlan területet, megteheti ezt a kiegészítő elemekkel, melyek színeseb-
bé tehetik a játszótér jellegét. Megfelelő választással képesek hihetetlenül gyorsan fejleszteni a gyer-
mek finom mozgásképességét, főleg abban az időszakban, amikor írni, számolni vagy rajzolni tanul, és 
egyúttal utánzás formájában jobb tájékozódási készséget szerezhet a társadalmi kapcsolatokban és 
szerepekben.



JÁTSZÓTEREK KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI
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Átdobálós elem PR101

Interaktív tábla IP102

Interaktív tábla IP104

Interaktív tábla IP101

Interaktív tábla IP103

Interaktív tábla IP105

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

3+ 1 m

Rajztábla TK100

Színe: 

Rajztábla golyós számolóval TK201

Színe: 

Dupla rajztábla TK200

Színe: 

Dupla rajztábla golyós számolóval TK301

Színe: 



JÁTSZÓTEREK KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI
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Takaró a homokozó befedésére

Asztal homokozóba ST001

Homokozó árnyékoló

3+ 1 m

2 x 2 m (PZ220)
3 x 3 m (PZ330)
3 x 2 m (PZ320)
4 x 2 m (PZ420)
4 x 3 m (PZ430)
4 x 4 m (PZ440)
hatoldalú (PZ600)

2 x 2 m (SP220)
3 x 3 m (SP330)
3 x 2 m (SP320)
4 x 2 m (SP420)
4 x 3 m (SP430)
4 x 4 m (SP440)

2 x 2 m (ZP220)
3 x 3 m (ZP330)
3 x 2 m (ZP320)
4 x 2 m (ZP420)
4 x 3 m (ZP430)
4 x 4 m (ZP440)
hatoldalú (ZP600)

Golyós számoló PO101

Színe: 

Kosárlabda kosár BK001

Színe: 

Homokozó eltolható fedéllel

Színe: 

2 x 2 m (PK220)
3 x 3 m (PK330)

Színe: 

Homokozó hatoldalú PI600

Színe: 

Homokozó

2 x 2 m (P1220)
3 x 3 m (P1330)
3 x 2 m (P1320)
4 x 2 m (P1420)
4 x 3 m (P1430)
4 x 4 m (P1440)

Ülőkék négyoldalú 
homokozóhoz SP001

Ülőkék hatoldalú 
homokozóhoz SP002

Ülőkék a homokozó teljes kerületére



JÁTSZÓTEREK KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI
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VÁROSI KÜLTÉRI 
BERENDEZÉSEK
A kültéri berendezések hozzájárulnak a játszótér jellegéhez és jó szolgálatot tesznek a gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt. Kínálatunkban szerepelnek padok, szemétkukák, játszótéri 
kerítések, kerékpárállványok, stb.



VÁROSI KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK
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Kerítéskapu egyajtós BO001

Pad LA102

Ülőgarnitúra LA302

Szemétkuka OK002

Utcai virágtartó KV003

Kerítéskapu BO002

Pad LA105

Információs tábla üzemelé-
si rendszabályzattal együtt 
IT100

Utcai virágtartó KV001

Kerítés játszóterekhez és 
homokozókhoz OP002

Pad LA101

Pad LA106

Szemétkuka OK001

Utcai virágtartó KV002

Ülőgarnitúra LA302



STREET WORKOUT
A Street Workout megfelelő lehetőség azon felnőttek és fiatalok számára, akik nem szívesen 
járnak konditermekbe, a friss levegőn való tartózkodást helyezik előtérbe, mivel a workout parkok 
elsősorban nyilvános közterületeken találhatók. Ez a tevékenységi típus nagyon elterjedt az egész 
világon és az utóbbi években egyre több workout park jelenik meg Magyarországon is, tehát nem 
csupán trend, hanem a mindennapi élet részévé válik..

Az alapelve a saját testsúlyunkkal való tornázás és ezáltal hozzájárul a fizikai erőnlét javításához, 
erő- és kitartásfejlesztéshez. Itt azonban nem csupán erősítésről van szó, hanem alázatról, erkölcs-
ről, egészséges életvitelről és barátságok kialakításáról. A tevékenység alapját a korlátokon, 
gerendákon, bordásfalakon és egyéb szerkezeteken végzett különböző típusú tornagyakorlatok 
alkotják. A Street workout a sport és a szórakozás kombinációját kínálja, távoltartja a fiatalokat 
a drogoktól, alkoholtól és más negatív hatásoktól, aminek kétségtelenül pozitív hatása van a tár-
sadalomra.
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15+ 1 m 1,5 m

Street workout elem
WP001

Street workout elem
WP004

Street workout elem
WP007

Street workout elem 
WP010

Street workout elem
WP002

Street workout elem
WP005

Street workout elem
WP008

Street workout elem
WP011

Street workout elem
WP003

Street workout elem
WP006

Street workout elem
WP009 

Street workout elem
WP012

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 



STREET WORKOUT

Street workout elem 
WP013

Street workout összeállítás
WS003

Street workout összeállítás
WS005

Street workout összeállítás
WS008

Street workout összeállítás 
WS001

Street workout összeállítás 
WS006

Street workout összeállítás 
WS010

Street workout összeállítás 
WS002

Street workout összeállítás 
WS004

Street workout összeállítás 
WS007

Street workout összeállítás 
WS011
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Színe: 

Színe: Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

15+ 1 m 1,5 m

Street workout összeállítás
WS012

Színe: 
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15+ 1 m 1,5 m

Street workout összeállítás
WS021

Street workout összeállítás WS023

Street workout összeállítás
WS015

Street workout összeállítás
WS018

Street workout összeállítás 
WS013

Street workout összeállítás WS022

Street workout összeállítás 
WS016

Street workout összeállítás 
WS019

Street workout összeállítás 
WS014

Street workout összeállítás 
WS017

Street workout összeállítás 
WS020

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 
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Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

Színe: 

STREET WORKOUT15+ 1 m 1,5 m

Street workout összeállítás WS024

Street workout összeállítás WS026

Street workout összeállítás WS030

Street workout összeállítás WS025

Street workout összeállítás WS027

Információs tábla működési (használati) és 
tornagyakorlati útmutatóval workouthoz 
IW100
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Novozámocká 102
949 05 Nitra
Slovakia

Tel.: +36 70 562 3788
E-mail: info@jatszoterek-bonita.hu

www.jatszoterek-bonita.hu

ENERCOM s.r.o.
a BONITA társaság kizárólagos
magyarországi képviselője


